
Students’ POWER
Kompleksowy program rozwoju uczelni

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (POWER).

W ramach projektu Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego realizuje moduł

stażowy obejmujący wsparciem 1674 studentek i studentów czterech

ostatnich semestrów studiów dziennych z 12 Wydziałów:

Wydział Biologii
i Ochrony 

Środowiska 

Wydział Nauk o 
Wychowaniu

Wydział 
Ekonomiczno-
Socjologiczny

Wydział 
Filologiczny 

Wydział Nauk 
Geograficznych

Wydział Chemii 

Wydział Prawa i 
Administracji

Wydział 
Zarządzania

Wydział Studiów 
Międzynarodowych 

i Politologicznych

Wydział Fizyki 
i Informatyki 
Stosowanej 

Wydział 
Filozoficzno-
Historyczny

Wydział 
Matematyki
i Informatyki 



Informacje szczegółowe

240
godzin pracy dla stażysty

minimalnie 

20 godzin
w tygodniu

kwota dla stażysty: 

4 728,00 zł (kwota netto)

kwota dla opiekuna stażu:
676,80 zł / stażysta (kwota brutto brutto)

Moduł stażowy będzie realizowany do 31 grudnia 2023. 



PO STRONIE UNIWERSYTETU

• finansowanie wysokiej jakości staży

• zaproponowanie  program stażu i przykładowych zadań stażowych

• rekrutacja stażystów

• przygotowanie studentów do rekrutacji (spotkanie z doradcą, 

konsultacja profilu zawodowego)

• stały monitoring jakości realizowanego stażu

• ewaluacja stażu (ankieta oceny stażu dla stażysty, opiekuna, firmy)

• refundacja wynagrodzenia Opiekuna stażu

• zapewnienie badań lekarskich oraz ubezpieczenia dla stażysty

PO STRONIE PRACODAWCY

• przygotowanie oferty stażu w oparciu o wysokiej jakości program 

stażu zaproponowany przez uczelnię

• udział w procesie rekrutacyjnym stażystów (selekcja na podstawie 

profilu zawodowego)

• przygotowanie stanowiska  i zapoznanie stażysty ze strukturą firmy

• dbanie o wysoką jakość stażu

• koordynowanie pracy stażysty

• przeszkolenie BHP

• uzupełnianie dokumentacji stażowej oraz dokumentacji projektu

• wypłata wynagrodzenia Opiekunowi stażu

• wystawienie noty księgowej/faktury dot. wypłaty wynagrodzenia dla 

Opiekuna oraz wydanie oświadczenia o wypłacie wynagrodzenia



KROK PO KROKU

KONTAKT

Natalia Bocian-Trędowicz
Koordynatorka projektu

natalia.tredowicz@uni.lodz.pl
42 665 53 93
ul. Lumumby 14

ZGŁOSZENIA

• zgłoszenie firm do projektu wraz z ofertą stażu dla konkretnych 

kierunków na podstawie zaproponowanych programów 

stażowych

• rekrutacja studentów do projektu

• wybór stażystów

• podpisanie umowy trójstronnej

• realizacja stażu

• prowadzenie i rozliczanie dokumentacji stażowej

• ewaluacja stażu

Więcej informacji, dokumenty projektowe i formularz zgłoszeniowy 

dostępne są tutaj

mailto:natalia.tredowicz@uni.lodz.pl?subject=Mam%20pytanie%20-%20oferta%20stażowa%20dla%20pracodawców
https://biurokarier.uni.lodz.pl/students-power-staze-szkolenia-doradztwo/#pracodawca

